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Västerås Radioklubb 

  

februari 2022 

Kalendarium 2022 

Månadsmöten andra torsdagen kl. 19.00: 

Öppet hus vissa torsdagar kl. 18.30: 

Plats: Jitsi Meet om inget annat meddelas. 

Detaljer kommer via mejl (nyhetsbrev). 

10/2 Årsmöte kallelse m.m. på hemsidan 

10/3 Månadsmöte 

7/4 Månadsmöte OBS datum! 

 

Årsmötet 2022 

  Som nog framgår av nyligen utskickade 

handlingar kandiderar Pepe -GMZ till en 

plats i styrelsen. Därmed löser sig problemet 

med att få en fulltalig styrelse. Hur posterna 

ska fördelas inom styrelsen är dock fort-

farande inte klart. Jag står till förfogande som 

ordförande om Ni inte hittar någon annan 

men är glad om jag slipper. Men vem ska i så 

fall bli vice ordförande? 

  Inga andra har vad jag vet aviserat att de 

önskar avgå vid årsmötet så förutom att 

fördela styrelseposterna borde det inte vara 

något som kan vålla diskussion. 

  Jag vill passa på att tacka Er som jobbat på 

under årets som gått. Speciellt kassören -KRI 

och sekreteraren -EFX som tillsammans gjort 

en stor del av klubbarbetet och framför allt -

KRI för det arbete han lagt ned på att hålla 

klubblokalen fräsch och fin inför en kom-

mande nyöppning så snart Corona-

restriktionerna hävs och vi åter törs träffas 

fysiskt. Styrelsen kommer att bevaka sit-

uationen och återkomma med besked om när 

detta kan ske. 

  Tack också till Er alla som fortsätter att 

stödja klubben genom att förnya Ert 

medlemskap 2022. Vi kan också glädja oss åt 

att ha fått ett par nya medlemmar. 

Donald, SM5ACQ 

 

Håll avståndet till varandra  

 – 144 MHz våglängd! 
 

Medlemsavgiften 2022 

Vi kommer inte att göra några ändringar, så 

medlemsavgiften är oförändrad - 200 kr!  

Enligt stadgarna skall avgiften betalas senast 

31 januari. Plusgiro 38 15 01-6 

Redan nu har många betalat, stort tack! 

Fullständig information finns här: 

http://www.sk5aa.se/?page_id=13 

OBS! Hedersmedlemmar är 

avgiftsbefriade! 

Status:  

Hittills har ca 84% betalat, stort tack! 
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Arbeten i / vid klubblokalen 

Denna rubrik återkommer till våren 

2022!! 

 

Testresultat VRK 

SSA Månadstest 2022 klubbtävlingen 

  SSA har implementerat en ny contestrobot för 

månadstesten fr.o.m. årsskiftet men den räknar 

hittills inte fram klubbresultaten. Det ser dock ut 

som att SK6AW vann CW-delen och att SK5AA 

vann på SSB. Hoppas på lite mer tillförlitliga 

siffror till nästa månad.  

  Individuellt kom EOS (SF5O) tvåa på CW och 

SK5A (GMZ) vann CW-delen. Sammanlagt var vi 5 

som tävlade för SK5AA på CW och 7 på SSB. 

Hoppas vi blir några fler framöver 

  I senaste QTC kan alla se hur överlägset SK5AA 

vann månadstesten 2021. 

 

SSA: s HF Cup 2022 

  SSAs HF Cup startade som vanligt om vid 

årsskiftet och när detta skrivs (på morgonen 31 

januari) är ställningen så här: 

1. SK5AA 10488 p 83 loggar 

2. SK3W  10217 p 68 loggar 

3. SK6AW   8666 p 99 loggar 

 

  Du blir väl med och drar ihop poäng till SK5AA 

genom att delta i olika tester under 2022? Under 

fjolåret var det sammanlagt 16 medlemmar som 

hjälptes åt. Flitigaste poängplockarna för SK5AA 

var SM5SIC med 29816 p, SM5DXR med 29521 p 

och SM5ACQ med 27910 p. 

Donald, SM5ACQ 

e-postadress till eQRZ: eqrz@sk5aa.se 

 

Kommande tester 
Redaktionens förslag på tester, full kalender och 
länkar till regler finns här: 
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender 
-- Tider anges i UTC där inget annat sägs -- 
 

Varje måndag 
16:30 OK1WC Memorial [CW, SSB | 80,40] 
 
Varje onsdag 
17:00 Wednesday Mini Contest [CW | 40] 
18:00 Wednesday Mini Contest [CW | 80] 
19:00 CWops Mini-CWT Contest (Eu/Af) 
 [CW | 160-10] 
 

NAC-tester 
Första tisdagen varje månad (1/2, 1/3) 
19:00 LT (17:00z) NAC-144 MHz 
 
Första torsdagen varje månad (3/2, 3/3) 
19:00 LT (18:00z) NAC-28-CW 
20:00 LT (19:00z) NAC-28-SSB 
21:00 LT (20:00z) NAC-28-FM 
22.00 LT (21:00z) NAC-28-DIG 
 

Not: Testtider är Lokal Tid, SNT sommar som 
vinter. Observera att tider i loggarna skall anges i 
UTC. REGLER: 
https://contest.ssa.se/?document=RULES-NAC-28 

 
2: a torsdagen varje månad (10/2, 10/3) 
19:00 LT (18:00z) NAC-50 MHz 
 

Gemensamma tider för NAC 50 och 144  
19:00 – 23:00 LT, lokal tid. 
18:00 – 22:00 UTC vid normaltid, vinter. 
17:00 – 21:00 UTC vid sommartid. 
Observera att tiden i loggarna skall vara UTC. 
REGLER: 
http://ssa.se/contest/?document=RULES-NAC 

 
 
Månadstesten 

Sön 13 februari 
14:00z (15:00 LT) SSA MT SSB 
15:15z (16:15 LT) SSA MT CW 

HF-tester under februari månad 

√ markerar att SK5AA troligen deltar i testet. 

lör 2022-02-05 08:00 – 15:59 

Triathlon DX Contest [SSB | 80,40,20,15,10] 

lör 2022-02-05 08:00 – 10:00 

AM-test [AM | 80m] 

lör 2022-02-05 16:00 – 23:59 

Triathlon DX Contest [RTTY | 80,40,20,15,10] 

√ lör 2022-02-05 06:00-17:59 max 9h operation 

Eurasia HF championship [SSB/CW|160-10] 

√ lör 2022-02-05 18:00 – sön 2022-06-06 18:00 

European DX-Contest [CW/SSB | 160-10m] 

mailto:eqrz@sk5aa.se
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender
https://contest.ssa.se/?document=RULES-NAC-28
http://ssa.se/contest/?document=RULES-NAC
http://ssa.se/contest/?document=RULES-NAC
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fre 2022-02-11 14:00 – sön 2022-02-13 02:00 

YLRL YL-OM Contest  

[CW,SSB,Digital | 160,80,40,20,15,10] 

lör 2022-02-12 00:00 – sön 2022-02-13 23:59 

CQ WPX RTTY Contest [RTTY | 80,40,20,15,10] 

√ lör 2022-02-19 00:00 – sön 2022-02-20 23:59 

ARRL International DX Contest  

[CW | 160,80,40,20,15,10] 

fre 2022-02-25 22:00 – sön 2022-02-27 22:00 

CQ World-Wide 160-Meter Contest [SSB | 160] 

√ lör 2022-02-26 13:00 – sön 2022-02-27 13:00 

UBA DX Contest [CW | 80,40,20,15,10] 

lör 2022-03-05 00:00 – sön 2022-03-06 23:59 

ARRL International DX Contest  

[SSB | 160,80,40,20,15,10]] 

 

DX-Kalendern februari 2022 
En liten titt på https://dxnews.com/calendar/ 

visar ovanligt många tips!!  

I mån av plats tar jag med följande (ett urval): 

3 - 20/2  Z22O Z21A Zimbabwe 

4 - 13/2  TU5PCT Cote d'ivoire 

5 - 25/2  3B8GY Mauritius Island  

IOTA AF - 049 

6 - 22/2  FS/VA3QSL Saint Martin 

6/2 – 10/4  6W7/ON4AVT Warang Senegal 

8 - 15/2  8Q7AH Dharavandhoo Island 

Maldive Islands IOTA AS - 013 

8/2 - 1/3  V4/KG9N Saint Kitts and Nevis  

IOTA NA – 104 

12 - 26/2  HR9/AD8J Guanaja Island  

IOTA NA - 057, ARRL DX CW 

13 - 25/2  D44AO Santiago Isl Cabo Verde 

IOTA AF - 005, ARRL DX CW 

17 - 22/2  OX7A OX7AM OX7AKT OX3LG 

Greenland 

Till 18/2  VP2MDX Montserrat Island  

IOTA NA - 103 

Till 22/2  RI1ANC Vostok station 

12/2 - 8/3  8Q7WM 8Q7WX Innahura Isl 

Maldive Islands 

26/2 - 26/3  PJ7AA Sint Maarten  

 

Det är inte förbjudet att bidra till eQRZ! 

Kanske du har något du vill dela med dig till 

medlemmar och klubbkamrater? Skicka din text 

(mail, word, notepad eller RTF) och gärna foto till 

eqrz@sk5aa.se 

Jag hjälper dig utforma texten och anpassar till 

det format som eQRZ har. 

Red SM5KRI 

 

Samband - rally 
Det blev inget sambandsuppdrag då rallyt 

Tennstånkan blev inställd pga. dåligt 

underlag. Men Kolsva MS har lovat åter-

komma till oss om något annat rally blir 

aktuell! 

 

SM290 - Svenska kommuner 

En tävling för radioamatörer. Du kan delta 

för att aktivera och köra alla kommuner i 

Sverige. 

I Sverige finns det 290 kommuner fördelade 

på 21 län, och tävlingen går ut på att aktivera 

så många som möjligt. Varje kommun 

motsvarar 2 poäng. Du kan vara bofast, mobil 

eller portabel. 

Mera info på https://smkr.sk6ei.se/ 

Det finns några VRK:are som är med, 

följande har jag hittat: SM5-KWU, GMZ, 

DXR, GRD och FNB. Lycka till i tävlingen! 

Redaktionen 

https://dxnews.com/calendar/
mailto:eqrz@sk5aa.se

